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บทคดัย่อ 

 การค้นควา้แบบอิสระการออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม 
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ เวียงกุมกามเป็นเมืองเร่ิมแรกของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมี
โบราณสถานเก่าแก่ท่ีถูกขุดค้นพบคร้ังแรกในปี 2527 หลังจากการถูกน ้ าท่วมจนถูกฝังจมอยู่ใน
ตะกอนดินมาหลายร้อยปี ดว้ยพื้นท่ีท่ีเป็นชุมชนเช่ือมโยงกบัโบราณสถาน เส้นทางถนน ตรอก ซอก
ซอย มีเป็นจ านวนมากท าให้การเดินทางเยี่ยมชมโบราณสถาน ไหวพ้ระขอพร เป็นไปอยา่งยากล าบาก
ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีไม่คุน้เคยกบัพื้นท่ี ท าให้เกิดปัญหาในการเดินทาง มีนกัท่องเท่ียวหลงทาง หา
แหล่งโบราณสถานไม่พบ ขาดการให้ขอ้มูลและป้ายช้ีน าทางกบันกัท่องเท่ียวท่ีชดัเจนต่อระบบช้ีน า
ทางและขอ้มูลสารสนเทศจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ีููค้น้ควา้ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการส ารวจพื้นท่ีจริง ของทั้งููเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ออกแบบ นกัท่องเท่ียวและคนภายในพื้นท่ี เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์โดยใชห้ลกัการออกแบบ
สารสนเทศเพื่อออกแบบสารสนเทศให้แก่นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 1.) สัญลกัษณ์เวียงกุมกาม 2.) แูนท่ี  
3.) แู่นพบั 4.) ระบบป้ายช้ีน าทาง 5.) เว็บไซต์ 6.) หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้ขอ้มูลท่ี
ชดัเจนและมีความเป็นเอกภาพของเมืองประวติัศาสตร์เวยีงกุมกาม เชียงใหม่  

 ูลการศึกษาการออกแบบสารสนเทศส าหรับเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม เชียงใหม่ จาก
นกัท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี การให้ขอ้มูลท่ีชัดเจนและมีความเป็น
เอกภาพในการส่ือความหมายของความเป็นเวียงกุมกาม แต่ก็ยงัพบปัญหาเน่ืองดว้ยเวียงกุมกามเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีโบราณสถานจ านวนมาก มีกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช้ือชาติ และรูปแบบใน 
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การเท่ียวชมเมืองมีหลายรูปแบบ เช่น การเท่ียวแบบรถราง,รถมา้ จดัโดยศูนยข์อ้มูลกลางเวียงกุมกาม 
และการเท่ียวชมดว้ยตนเอง โดยรถยนต,์ รถจกัรยานยนตแ์ละรถจกัรยาน ท าให้ขาดประสิทธิภาพใน
การเขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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ABSTRACT 

 The objective of information design research of “Wiang Kum Kam” is to present 
information about the historical of Wiang Kum Kam for tourists in Chiang Mai. Wiang Kum Kam is 
the old city and it was the beginning of Ching Mai in the present. It has been found in 1984. Wiang 
Kum Kam has been the glory City in the past. But In many years later, the city confronts with an 
inundation that can cause the whole city swamped for a hundred years. Nowadays, the Wiang Kum 
Kam has been renovated by Chiang Mai people for travelling. Meanwhile, the complicated of 
Location is the main troubles for people who come to visit the city. For instance, carriage way and 
the crowded of community are directly affected to tourists. They can’t conveniently to approach the 
Wiang Kum Kam. These can cause most of tourist get lost and wrong information. To help and 
guide them, the information design researcher try to collect the information from tourist by 
questionnaire, interview for the solution. After that the information design has a little role for tourist 
with providing 1.Logo 2.Map 3.Brochure 4.Wayfinding 5.Website 6.E-book for the apparently 
information of Wiang Kum Kam in Chiangmai. 

 The result of the study has shown that the tourists and Local people satisfied in high level. 
At the meantime, we still have some barriers because of the varieties nationality of tourists its can 
cause about the communication between researcher and tourist during doing the research. Next, the  
researcher can’t approach to tourist. Due to the different type of sightseeing tour at Wiang Kum 
Kam such as by brougham, tram operated by Wiang Kum Kam Staff and some of tourists are 
independent travel. 


